СНЦ „Разнообразни и равни“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
В рамките на настоящата процедура ще бъдат организирани четири броя кръгли маси
и два информационни семинара. Кръглите маси и семинарите следва да бъдат
организирани на територията на общините Правец и Ботевград.
На територията на община Правец ще бъдат организирани две кръгли маси. Кръглите
маси ща бъдат на тема: “Участие на родителите в образователната интеграция на деца
от етническите малцинства”.
2 броя Кръгла маса с 80 участници за
всяка/родители представители на целевата група/:
Наем на зала
Наем на техника - шрайбпроектор, мултимедиен
проекто,екран,лаптоп,озвучаване,микрофони
Обяд – 2 броя за по 80 човека
Кафе паузи - по 2 кафепаузи на кръга маса /общо 4
кафета и 2 минерални води за четирите кафепаузи/
Информационни материали /лекционен материал,
папка, химикал, книжки, тефтер, цветни
изображения, флашка 16 GB, торба с логото на
проекта за 80 участники в 2 кръгли маси/
Модератори за 8 часа
Изработване на материали /шрайбпроектор, Power
Point и др. презентации/- минимум 20 страници на
тема, 4 теми на кръгла маса

2бр
2бр
160бр
160бр

160бр
4бр

8бр

Транспорт
На територията на община Ботевград ще бъдат организирани две кръгли маси и два
информационни семинара. Те ще бъдат насочени към повишаване на информираността
по отношение на учениците от етническите малцинства и тяхната интеграция в
образователната система.
За една кръгла маса със 125 участници /ученици от
етническите малцинства представители на целевата
група/:
Наем
Безалкохолно
Сандвичи
Информационни материали
Модератори за 8 часа
Изработване на материали /шрайбпроектор, Power Point и др.
презентации/

1бр.
1бр.
125бр.
125бр.
125бр.
2бр.
4бр.

Общо Кръгли маси

2броя

За един Информационен семинар със 125 участници
/ученици от етническите малцинства представители на
целевата група/:
Наем
Безалкохолно
Сандвичи
Информационни материали
Лекции /Подготовка и представяне/
Общо Информационни семинари

1бр.
1бр.
125бр.
125бр.
125бр.
6бр.
2 броя

Участниците следва да направят анализ и да предложат мерки за предотвратяване на
следните рискове :
 Времеви рискове – риск от забавено изпълнение, частично или пълно неизпълнение
на някои от дейностите, поради забава от страна на изпълнителя.
 Риск от настъпване на непредвидени обстоятелства, свързани с мястото, където ще се
провеждат кръглите маси /семинарите, преди и по време на тяхното провеждане.
Анализът на рисковете и предложените мерки подлежат на оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите.
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